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بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبي گیاه
بومادران گلزرد ()Achillea wilhelmsii
نوید بلدی ،1غالمرضا زارعي* 2،و وحیده

ضیغمیان3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتكنولوژی کشاورزی ،واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد ،ایران
 -2گروه زراعت ،واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد ،ایران
 -3گروه بیوتكنولوژی پزشكی ،دانشكده علوم نوین پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1397/07/25 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1397/09/10 :تاریخ پذیرش قطعي1397/11/20 :

چكیده
روش های مختلف زیادی برای تولید نانوذرات نقره وجود دارد ولی استفاده از گیاهاان باد دلیاز هزیناد کاا و ساازگاری باا متایر زی ات در سانتز
نانوذرات ب یار مورد توجد قرار گرفتد است .در این مطالعد از عصاره آبی گزهای خشک گوند گیاهی بومادران گززرد برای احیای نیتارات نقاره و
سنتز نانوذرات نقره استفاده شد .نانوذرات تشكیز شده بوسیلد طیفسنجی نور ماوراء بنفش ( ،)UV-Visمیكروسكوپ الكترونای عباوری (،)TEM
طیفسنجی فورید مادون قرمز ( )FTIRو دستگاه تعیین اندازه ذرات ( )PSAمورد ارزیابی قرار گرفت .تغییر رنگ از زرد کارنگ بد قهاوهای تیاره
تشكیز نانوذرات نقره را نشان داد .وجود پیک جذبی حاصز از آناالیز اساتكترومتری در طاو ماو  450 nmنشااندهناده تشاكیز ناانوذرات نقاره
میباشد .نتایج  TEMنشان داد کد شكز ذرات کروی و انادازه آنهاا بارای عصااره  A. wilhelmsiiدامنادای باین  50-26 nmمایباشاد .مطالعاات
 FTIRنیز دخالت احتمالی گروههای احیا کننده بر سطح نانوذرات را نشان داد .نتاایج حاصاز از  PSAنشااندهناده پلایدی تری ایتد پاایین ذرات و
مطلوب بودن عصاره برای سنتز نانوذرات نقره بود .بر این اساس اندازه ذرات سنتز شده  35/73 nmتعیین شد .بر اساس این نتایج میتاوان گفات کاد
سنتز نانوذرات نقره بوسیلد عصاره بوماادران یاک روش سااده ،ساری ،،غیرسامی و زی اتساازگار اسات و مایتواناد در زمیناد غاذایی ،پزشاكی و
کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای كلیدی :نانوذرات نقره ،سنتز زیستي ،بومادران.Achillea wilhelmsii ،

 -1مقدمه

نانوفناااوری ،تتقیاات و توسااع د فناااوری در سااطوم اتماای،
مولكولی یا ماکرومولكولی بوده و منجر بد تولید ناانوذراتی

امروزه نانوفناوری یكی از رشتد هاای جاذاب و نووهاور در

بااا اناادازه  1تااا  100نااانومتر ماایگااردد [ .]2در ایاان میااان

عرصااد علااوم و تتقیقااات ماایباشااد [ .]1بااد طااور کلاای

نانوذرات فلزی بدلیز خواص مكانیكی ،شیمیایی و فیزیكای

* عهدهدار مكاتبات :غالمرضا زارعی
نشاني :یزد ،میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد
تلفن ،035-32370161 :دورنگار ،035-32370969 :پست الكترونیكيzareigholamreza@gmail.com :
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

منتصرب فردی از جملد ن بت زیاد سطح بد حجا [ ،]3اندازه

مواد زی تی مزایای زی ت متیطی زیادی داشاتد و باد دلیاز

کااوتكتر ،توزیاا ،یكنواخاات سااایز ،رسااانایی الكتریكاای و

عدم استفاده از مواد شایمیایی سامی و خطرنااك در هنگاام

دمایی بیشتر و فعالیت فوتوکاتالیكی و زی تسازگاری [،]1

سنتز ،سازگاری زیادی بر ای کاربردهای دارویی و پزشاكی

کااااربرد گ اااتردهای در زمیناااد بیوتكنولاااوژی ،پزشاااكی،

دارد [ .]15استفاده از گیاهان و یاا عصااره آنهاا بارای سانتز

تصویربرداری و کشاورزی داشتداند [ .]4،5از اینرو تاکنون

زی تی نانوذرات بد صورت خاار سالولی مزایاای بیشاتری

نانوذرات فلزی متع ددی نظیر پالتین ،پاالدیوم ،طاال ،نقاره و

دارد و می توان ساخت آن ها را در یک روش کنتر شده و

مس مورد استفاده قرار گرفتداند [ .]6در باین اناوام مختلاف

بر اساس اندازه ،شكز و میزان پاراکنش ) (dispersityبارای

نانوذرات فلزی ،نانوذره نقره باد دلیاز کاربردهاای گ اترده

مقاصد مختلف تنظیا کرد [ .]16از مزایای دیگر گیاهاان در

مانند فعالیت های آنتی باکتریا  ،ضد ویروسی ،ضد سرطان،

سنتز نانوذرات هزیند پایین ،زی تساازگاری [ ،]17اساتفاده

کاتالیتیک ،پزشكی و اپتوالكترونیاک توجاد ویا های را باد

آسان و دارا بودن تنوم وسایعی از متابولیاتهاای دخیاز در

خااود جلااو نمااوده اساات [ .]7تاااکنون روش هااای مختلااف

عمز کاهش یاون مایباشاد [ .]11سانتز ناانوذرات فلازی باا

فیزیكی و شیمیایی برای سنتز نانوذرات فلزی بد کاار گرفتاد

استفاده از عصاره گیاهان را می تاوان باد عناوان یاک روش

شدهاند [ .]5،8اگر تاد ممكان اسات روش هاای فیزیكای و

اقتصادی و ارزشمند جهت تولید نانوذرات فلزی در مقیااس

شیمیایی در تولید خالص نانو ذرات نقره ب یار موفقیاتآمیاز

بزرگ بد کار گرفت [ .]18در سا های اخیر ،تندین گیاه بد

باشند اما بد طور کلی گران ،زماان بار و باالقوه بارای متایر

صورت موفقیت آمیازی بارای سانتز خاار سالولی ساری ،و

زی ت خطرناك میباشند [ .]9تنین فرآیندهایی معموال باد

کارآمااد نااانوذرات طااال ،نقااره و مااس مااورد اسااتفاده قاارار

دلیااز اسااتفاده از عوامااز کاهنااده شاایمیایی ماننااد ساادیا

گرفتاادانااد [ .]19عصاااره گیاهااان کااا  ،خرمااالو ،جینگااو،

بورهیدراید ،تری سدیا سیترات و دی متیز فرمامیاد ارارات

ماگنولیا و تنار برای تهید نانوذرات نقره توسر متلو آبی

زی اات متیطاای خطرناااکی را بااد جااا ماایگذارنااد [.]10

 AgNO3اسااتفاده شاادهانااد [ .]20از عصاااره گیاهااانی مثااز

روش های شیمیایی معموال منجر باد بااقیمانادن مقاداری از

شمعدانی ،یونجد ،کا و تنار نیز برای سانتز موفقیات آمیاز

واکنشگرهای سمی و عدم اساتفاده از ناانوذرات حاصاز در

نانوذرات نقره استفاده شده است .نتایج حاصز نشان دهناده

کاربردهای زی اتی مایشاوند و همچناین ممكان اسات ارار

پایداری باالی نانوذرات نقره سنتز شده بد این روش میباشد

ناسازگاری در کاربرد پزشكی داشتد باشند [ .]11باد تاازگی

و بیومولكو های موجود در عصاره کد شامز آلكالوئیادها،

نانوذرات فلزی بد میازان زیاادی در شاامتو ،صاابون ،لاوازم

ترکیبات الكلی و پلی ساکار یدی است بد عنوان عامز احیاء

آرایشی ،خمیر دندان و سایر متصوالت پزشكی و دارویای

یااون هااای نقااره در نظاار گرفتااد شاادند [ .]21تتقیقاای دیگاار

مورد استفاده قرار می گیرند و بد طور م تقیا با سی اتاهاای

پروتئینها ،آنزیاها ،فالونوئیدها ،ترپنوئیدها و کوفاکتورهاا

ان انی سروکار دارند [ ،]12از این رو باا توجاد باد ضارورت

را عامز احیاء یون های نقره و تثبیت نانوذرات میداند [.]22

اساااتفاده از روشهاااایی باااا باااازدهی بااااال ،کاااا هزیناااد،

حیدری و همكاران سنتز سبز نانوذرات نقره توسار عصااره

زی ت سازگار ،غیرسمی و تولید نانوذراتی با اندازه و شاكز

آبی گیاه رزمااری را مطالعاد نماوده و گازارش کردناد کاد

دلخواه ،استفاده از روش های زی تی بد شادت ماورد توجاد

نانوذرات غالبا کروی با اندازه  40-20 nmتشكیز شد [.]18

قرار گرفتداست [ .]13امروزه روش های زی تی کارآمدی با

اع تمادی و همكاران سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره

استفاده از باکتری ،مخمر ،ویاروس ،قاارو و گیاهاان بارای

آبی گیاه تای سبز [ ]20و کاوسی و یعقوبی سنتز نانوذرات

تولید نانوذرات نقره بد کار گرفتد شدهاناد [ .]14اساتفاده از

نقره را با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی گزارش

بیوسنتز نانوذرات نقره ...
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نمودناااد [ .]23بوماااادران ( )Achilleaگیااااهی از خاااانواده

عصارهگیری ابتدا  25 gاز گزهای خشک شده آن در داخاز

کاسنی است کد دارای خواص دارویای و درماانی متعاددی

یک بشر ریختد و با آب مقطر بد حجا  1 Lرساانده شاد و باد

میباشد [ . ]16این گیاه حااوی فالونوئیادها ،آلكالوئیادها و

مدت  5دقیقد جوشانده شد .عصاره حاصز از آن پس از سرد

سزکوئی ترپن الکتون هاست و در درمان تربی خون و فشار

شدن ،توسر کاغذ صافی و فیلترهای  0/45 µmفیلتر گردید.

خون باال مورد استفاده قرار میگیارد [ .]24گوناد بوماادران
گز زرد  Achillea wilhelmsiiگیاهی ن بتا کوتک ،علفی

 -2-2سنتز نانوذرات نقره

دارای گز های زرد لیمویی میباشد و در اکثر نقاا کشاور

بد منظور سنتز ناانوذرات از متلاو نیتارات نقاره  AgNO3باا

از جملد یزد پراکنش دارد [ .]25جاواد کریمای و همكااران

غلظاات  20 mMاسااتفاده گردیااد .باادین ترتیااو  10 mLاز

در طی پ وهشی با استفاده از عصاره گز های گوناد گیااهی

عصاره تهید شده بد طور جداگاند بد  90 mLاز متلو نماک

 Achillea wilhelmsiiنااانوذرات اک اید کااادمیوم را ساانتز

نیترات نقره افزوده شد .واکنش در دمای اتاق انجام گرفات و

نمودند .در طی این مطالعاد ناانوذرات کاادمیوم باا موفقیات

تغییر رنگ عصاره از زرد کا رنگ بد قهاوه ای تیاره تاا سایاه

ساانتز شاادند و طباات اوهااارات آنهااا برخ ای ترکیبااات نظیاار

نشان دهنده تولید نانوذرات نقره میباشد [.]16

تانین ها ،فالونوئیدها ،آلكالوئیدها و کارتنوئیادهای موجاود
در عصاره م ئو اصلی کاهش یونهای کادمیوم و پایداری
نانوذرات بودند [ .]26عالوه بر این از برگ های خشک این
گوند گیاهی برای تولید موفت نانوذرات طال نیز استفاده شده
است [ .]27با توجد بد اینكد عصاره این گیاه سرشار از ماواد
آنتایاک ایدانی و کاهنااده مثااز فالونوئیاادها ،آلكالوئیاادها،
ترپن ها و غیره بوده و می تواند بد عنوان یک عاماز کاهناده
در سنتز نانوذرات نقره نقش داشتد باشد ،لذا بررسی ارار آن
بد عنوان یک منب ،زی تی ایمن در احیاء یاون هاای نقاره باد
نانوذرات فلزی میتواند جالو توجد و حاائز اهمیات باشاد.
در این پ وهش ،هدف ما بررسی یكی دیگر از جنبدهای این
گوند گیاهی و معرفی آنها بد عنوان منب ،زی تی مفید و قابز
دسترس برای سنتز نانوذرات نقره میباشد.

 -3-2تعیین ویژگيهای فیزیكوشیمیایي
 -1-3-2آنالیز اسپكتروفوتومتری با نور UV

بد منظور تایید سنتز نانوذرات از روشهای استكتروفوتومتری
حدود  200 µLاز متلو رنگی حاصز از برهاکنش عصااره
گیاهی بومادران و نمک نقره بد حجا  1 mLرسانده شده و با
اسااتفاده از دسااتگاه اسااتكتروفوتومتر در بااازه طااو مااو
 600-400 nmبررسی گردید .پیاک جاذب در حادود طاو
مو  450 nmنشان دهناده وجاود ناانوذرات نقاره و در واقا،
تولید آن است.
 -2-3-2بررسي تصاویر TEM

برای انجام این کار 5 ml ،از متلو دارای نانوذرههای نقره بد

 -2فعالیتهای تجربي

مدت  5دقیقاد تتات اولتراساونیک قارار گرفات تاا همگاون
گردد .ستس تند قطره از آن بر روی شبكدهای م ی پوشیده

 -1-2تهیه عصاره گونه گیاهي

شده با کربن قرار داده شد و در مجااورت هاوا و دماای اتااق

گزهای خشاک شاده گوناد گیااهی بوماادران باا ناام علمای

خشک گردید تا الید نازکی از نموند حاصز شود .در نهایات

 Achillea wilhelmsiiاز منطقااد شهرسااتان اردکااان تهیااد و

اندازه و نتوه توزی ،نانوذرات نقره سنتز شده توسار دساتگاه

توسر متخصصین دانشكده کشاورزی دانشاگاه آزاد اساالمی

میكروسكوپ الكترونی عبوری ( TEMمد  ،ZEISSساخت

میبااد مااورد بررساای و تاییااد گونااد قاارار گرفاات .جهاات

آلمان) مورد بررسی قرار گرفت.
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

 -3-3-2بررسي طیف مادون قرمز ()FT-IR
باارای بررساای گااروههااای ع ااملی درگیاار در ساانتز و احیاااء
نانوذرات از تكنیک  FT-IRاساتفاده شاد .متلاو حاصاز از
برهاکانش ساد مرتباد و باا سارعت  12000دور در دقیقاد باد
مدت  10دقیقد سانتریفیوژ شده و پس از دور ریخاتن متلاو
رویی ،رسوب با آب دیونیزه ش تشو داده شد تا ناخالصیها و
پروتئینهاای آزاد حاذف گردناد .ساتس در آون معماولی و

(الف)

دمای  60 °Cبد مدت یک ساعت خشک گردید.
 -4-3-2بررسي توزیع قطر و اندازه نانوذرات
جهاات آماااده کااردن نموناادهااا  1 mLاز متلااو حاصااز از
برهمكنش ،با آب مقطر بد حجا  10 mLرسانده شد و توسر
دسااتگاه تعیااین اناادازه ذرات ( )PSAبراساااس ساانجش DLS

مورد آنالیز قرار گرفت.
(ب)

 -3نتایج و بحث
 -1-3تغییر رنگ محلول و تایید سنتز نانوذرات نقره
پس از افزودن متلو نیترات نقره بد متلاو عصااره ،رناگ
متلو بد آرامی از زرد کا رنگ بد قهاوهای تیاره در دماای
اتاااق ،و طاای ماادت زمااان  60دقیقااد تغییاار کاارد (شااكز .)1
همانگوند کد در شكز مشخص است این تغییر رناگ پاس از

(ج)
شكل  :1تغییر رنگ محلول حاصل از برهمكنش عصاره و

گذشت دو ساعت مشخصتر شد (شكز  .)2ایان موضاوم باا

نیترات نقره :الف) محلول نیترات نقره  AgNO3قبل از

نتااااایج حاصااااز از کااااار  Ramtekeو همكااااارانش [ ]28و

اضافه كردن به عصاره ب) تغییر رنگ محلول حاصل

 Sivaramanو همكاااران مشااابهت داشاات [ .]29بااا توجااد بااد

از افزودن نیترات نقره به عصاره گیاهي بعد از  30دقیقه و
ج) تغییر رنگ محلول حاصل بعد از مدت زمان  60دقیقه.

پ وهشهای صورت گرفتد در مورد بومادران ،میتوان گفت
کد شااید تناوم در ترکیباات موجاود در عصااره بوماادران از
جملااد پااروتئینهااا ،فالونوئیاادها [ ،]30ترپنوئیاادها ،ترکیبااات
هتروسیكلیک متلو در آب مثز آلكالوئیدها [ ]27کد آنتای
اک یدانهای قوی بوده و پتان یز باالیی برای احیاء یونهای
فلزی دارند [ ،]31باعث میشود کد عصاره این گیاه بتواند باد
عنوان یک کاهنده خوب عمز کرده و در مادت زماان ن ابتا
کوتاهی باعث کاهش یونهای نقره و تولید نانوذرات نقره

شكل  :2تغییر رنگ محلول حاصل از برهمكنش
عصاره و نیترات نقره بعد از  2ساعت.

بیوسنتز نانوذرات نقره ...
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شود .تغییر رنگ مشاهده شده در متلو حاصز از برهمكنش
نیتاارات نقااره و عصاااره یااک نشاااند واضااح و اولااین نشاااند از
تشكیز نانوذرات نقره در واکنش مایباشاد [ ]32و ایان تغییار
رنگ ناشی از ارتعاشات پالسمون سطتی در نانوذرات اسات
[ .]33بنابراین بر اساس سایر پ وهشهای مشابد در ایان زمیناد
میتوان گفت تولید نانوذرات بد روش زی تی بد صورت یک
مرحلدای و مقرون بد صرفد بوده و در زمان ب یار کا ،فرآیناد
احیاء تكمیز میشود [.]34

 -2-3بررسي خواص فیزیكو شیمیایي

شكل  :3آنالیز اسپكتروفتومتری نانوذرات نقره تولید شده
بوسیله گونه گیاهي .A. wilhelmsii

 -1-2-3نتایج حاصل از آنالیز اسپكتروفتومتری
بعااد از مشاااهده تغییاار رنااگ متلااو  ،بااد منظااور تاییااد ساانتز
ناانوذرات نقاره توسار عصااره گیااه ماورد آزماون ،از روش
اسااتكتروفوتومتری اسااتفاده شااد .طیااف  UV-Visرباات شااده
نشاندهنده افزایش ارتعاشات پالسمون ساطتی مایباشاد .در
واق ،الكترونهای آزاد موجود در نانوذرات نقره با جذب نور
مرئی برانگیختد میشوند و بد یک تراز انرژی باالتر میروناد،
ولی تون الكترون در حالت برانگیختد ناپایدار است ،بنابراین
دوباره بد تراز انرژی پاید برمیگردد یاک فوتاونی را از خاود
ساط ،میکند [ .]35نانوذرات نقره ب تد بد روش تهید ،اندازه و

(الف)

شكز ذرات تولید شده دارای ناوار جاذبی از گ اتره  380تاا
 450نااانومتر مایباشااند .نتااایج حاصااز از باارهمكنش متلااو
نیتاارات نقااره و عصاااره در شااكز  3نشااان داده شااده اساات.
یافتدهای حاصاز از طیاف  UV-Visنشاان داد کاد  λmaxدر
حاادود  450نااانومتر ماایباشااد کااد بااا نتااایج مطالعااات  Jainو
همكااااران [ ]15و کریمااای و مت ااانزاده در زمیناااد تولیاااد
نانوذرات نقره بد روش زی تی هاخوانی دارد [.]16
 -2-2-3مطالعه تصاویر TEM

شكز و اندازه تقریبی نانوذرات نقره سنتز شاده باا اساتفاده از

(ب)

عصااره حاصاز از گوناد گیااهی  A. wilhelmsiiدر شاكز 4

شكل  :4تصویر  TEMمربوط به نانوذرات سنتز شده بوسیله گونه

مشخص شدهاست .تصاویر حاصلد نشاندهناده تاراکا بااالی
نانوذرات نقره سنتز شده بد وسیلد عصاره بومادران بوده و

گیاهي  :A. wilhelmsiiالف) مورفولوژی نانوذرات نقره به حالت
كروی و یا چند ضلعي و غیر یكنواخت ميباشد ب) اندازه نانوذرات
سنتز شده در حدود  26-50 nmاست و مونودیسپرس ميباشند.
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شكز نانوذرات نیز تقریبا کروی است اما بصورت یكنواخات

82
%T
80

نماایباشااد .باار طباات نتااایج حاصااز از تصاااویر  TEMسااایز

78

نانوذرات نقره حاصز رنجی بین  26-50 nmمایباشاد کاد باا

76

74

نتایج حاصز از تتقیقات دیگر کد با استفاده از عصااره ساایر

72

70

گیاهان انجام گرفتد بود هاخوانی داشات [ .]36در تتقیقااتی
671.23

1037.70

1381.03

نانوذراتی با ابعاد  15تاا  500ناانومتر دسات یافتناد [ .]37البتاد

1631.78

انجااام دادنااد نتااایج متفاااوتی را بااد دساات آوردنااد ،آنهااا بااد

500
1/cm

750

1000

1250

1500

3429.43

کد  Kimو  Songبار روی سانتز ناانوذرات توسار پانج گیااه

68

1750

2000

2500

3000

3500

66

4000

2369.1

شكل  :5طیف  IRنانوذره نقره سنتز شده بوسیله عصاره گونه گیاهي
 :Achillea wilhelmsiiطیف جذبهای مختلف نشان دهنده

باید توجد داشت کد پارامترهایی مانند  ،pHتغییرات دما ،زمان

تركیبات متفاوت آروماتیک ،آلیفاتیک و پروتئیني موجود در

و غلظتهای مختلف نمک نقاره و نیاز عصااره مایتواناد بار

عصاره ميباشد كه در سنتز و پوشش نانوذرات نقش داشتهاند.

تغییرات اندازه نانوذرات تولیدی تاریر داشتد باشد [.]38
نانوذرات توسار گیاهاان ،گیااه مایتواناد نقاش احیاا کنناده
 -3-2-3بررسي طیف مادون قرمز ()FT-IR

یونهای فلزی و ها تنین تثبیت کننده ایان ناانوذرات را ایفاا

مطالعد طیف  FT-IRاطالعاتی را در زمیند گروههای شارکت

کنااد [ .]39عااالوه باار ایاان مطالعااات نشااان دادهانااد کااد

کننده در واکنش احیااء یاون هاای نقاره و تثبیات و پایاداری

مولكو های زی اتی مانناد فناز و فالونوئیاد و پاروتئینهاای

نانوذرات حاصز بد ما داد .شاكز  5طیاف  FT-IRناانوذرات

موجود در عصاره گیاهان در کاهش یونها و تبادیز آنهاا باد

سنتز شده بد وسیلد عصاره را در متدوده  500تاا 4000 cm-1

نانوذرات فلزی نقش مهمی ایفاا مایکنناد [ .]40همچناین در

نشان میدهد .طیف نانوذرات نقره باندهای قوی را بد ترتیاو

تتقیقاای کااد شااهاب علاایخااان و همكااارانش انجااام دادنااد،

در  1037/70 ،1381/03 ،1631/78 ،2369 ،3492/43و

نانوذرات طال با استفاده از پروتئین خالص شده ،سنتز شد کاد

 671/23 cm-1نشااان داد .باناادهای جااذبی مشاااهده شااده در

تایید کنناده تااریر پاروتئینهاا و اساید آمینادهاای موجاود در

 3492/43و  2369 cm-1بد ترتیو با فراوانی ارتعااش کششای

عصاره گیاهی در سنتز نانوذرات میباشاد [ .]41پایش از ایان

 N-Hناشی از اتصاالت پتتیدی پروتئینهای موجود در عصاره

نیز  Bankarو همكارانش تاریر پروتئینها را بر سنتز نانوذرات

و گروه عاملی  C-Cدر ارتبا میباشند .باند جاذبی مشاخص

گزارش کردند [ .]42اگرتد علیرغا اربات نقش پاروتئینهاا

در متاادوده  1631/78 cm-1را ماایتااوان بااد گااروه آمیااد I

در فرآیند سنتز ناانوذرات ،مكاانیزم عماز آن هناوز مشاخص

پروتئینها (زنجیره  )N-Hو حلقدهای آروماتیاک ن ابت داد.

نشده و حتی گزارشهایی مبنی بر تاریر سایر ترکیبات زی اتی

طیف مشاهده شده در  1381/03 cm-1نیز مربو بد گروههای

موجود عصاره در سنتز نانوذرات موجود اسات [ ،]43در طای

–CH3آکالینها می باشد .پیک جذبی  1037/70می تواناد باد

پ هشی کد توسر  Filippoو همكارانش انجاام گرفات تااریر

عنااوان پیااک جااذبی ارتعاشااات کششاای  C-Nآمااینهااای

کربوهیاادراتهااایی ماننااد گلااوکز ،مااالتوز در احیاااء یااونهااا

آلیفاتیک -C-O-C- ،کربوک یلیک اسیدها C-O- ،استرها یاا

گزارش گردید [ Varma .]44و  Spethنیز ارر فالونوئیدها در

 C-Fآلكیز هالیدها در نظر گرفتد شاود .پیاک 671/23 cm-1

ساانتز نااانوذرات را گاازارش کردنااد [ .]45باار اساااس ایاان

نیز مربو بد کشش  C-Brآلكیز هالیدهاست.

پ وهش های مشابد می توان بیاان داشات کاد ترکیباات متناوم

بر اساس سایر پ وهشهای انجام شده در زمیند سنتز زی تی

موجود در عصاره نقش اصلی را در این زمیند ایفا مینمایند.

بیوسنتز نانوذرات نقره ...
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همانگوند کد قبال اشااره شاد گیااه بوماادران دارای ترکیباات
طبیعاای فراوان ای تااون ترکیبااات آنت ای اک ایدانی ،فناازهااا،
فالونوئیدها و ترپنوئیدها میباشد .در این مطالعد نتایج حاصز
از طیااف  IRکااد باار روی نااانوذرات حاصااز از باارهاکاانش
عصاااره بومااادران و نیتاارات نقااره انجااام گرفاات ،پیااکهااای
مشخصاای از آمیاادهای مربااو بااد پااروتئینهااا را نشااان داد.
همچنین پیکهایی کد باا حلقادهاای آروماتیاک و اتصااالت
اتری و استری ه تند قابز مشاهده بود .بر این اساس میتاوان
اوهار داشت کد فالون ها ،ترپنوئیدها و ترکیبات آلیفاتیاک و
آروماتیک موجود در عصاره م ئو احیااء یاونهاای نقاره و
پایداری نانوذرات نقره میباشند.
 -4-2-3بررسي پراكنش قطر و اندازه نانوذرات
پراکندگی نور دینامیكی روشی فیزیكی است کد برای تعیاین
توزیا ،ذرات موجااود در متلااو هااا و سوستان اایون اسااتفاده
می شاود .ایان روش غیرمخارب و ساری ،بارای تعیاین انادازه
ذرات در متدوده تند نانومتر تا میكرون بد کاار مایرود .در
فناوریهای اخیر ،ذراتی باا قطار کمتار از ناانومتر نیاز باا ایان

شكل  :6نمودار توزیع اندازه و قطر ذرات برای نانوذره نقره سنتز
شده توسط عصاره گیاه  A. wilhelmsiiبر حسب تعداد ذرات.

روش قابز اندازهگیری ه تند .این روش بد برهاکنش نور باا

 -4نتیجهگیری

در سوستان یون با زمان تغییر میکند کد میتواند باد قطار ذره

مطالعد حاضر گزارشی از سنتز زی تی آسان ،مقرون بد صرفد،

ارتبااا داده شااود [ .]46نمودارهااای حاصااز از آنااالیز اناادازه

ایمن و تک مرحلدای نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبای

ذرات تولید شده توسر عصااره در شاكز  6مشاخص اسات.

گز های خشک بومادران را نشان داده است .در این پا وهش

میانگین اندازه نانوذرات حاصز از عصاره برابر باا 35/73 nm

نانوذرات نقاره باد روش خاار سالولی بوسایلد عصااره گیااه

می باشد کد با نتایج حاصاز از تصااویر میكروساكوپ TEM

بومادران و در دمای اتاق سنتز گردیدند .بررسیهای صاورت

کااد اناادازه نااانوذرات در رنجاای از  50-26 nmبااود برابااری

گرفتد در این تتقیت نشان داد کد ترکیبات موجود در عصاره

ماااینمایاااد .همانگوناااد کاااد در تصاااویر مشاااخص اسااات

از جملد ترکیبات ترپنوئیادی ،فالونوئیادی و پاروتئینهاا ،در

پلی دی تری یتد ذرات پایین ،کمتر از  1و حدود  0/2بوده کاد

کاهش یونهای فلزی نقش داشتد و در نهایت موجاو تثبیات

این نشان دهنده همگن بودن نانوذرات سانتز شاده و مطلاوب

نانوذرات سنتز شده میشوند .از اینرو میتوان نتیجاد گرفات

بودن عصاره برای سنتز نانوذرات نقره است.

کد مقدار این ترکیبات و خاصیت احیاءکنندگی و آنتی

ذره ب تگی دارد .نور پراکنده شده بوسایلد ناانوذرات موجاود
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